Az Okoslottó nyereményjáték
Részvételi- és Játékszabályzata
1. SZERVEZÉS ÉS LEBONYOLÍTÁS
A Nyereményjáték szervezője: a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32.,
cégjegyzékszám: 01-10-041628, adószám: 10580204244; továbbiakban: „Szervező”), amely a jelen
Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A Nyereményjáték időtartama alatt jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos
számára a www.szerencsejatek.hu/okoslotto vagy a www.okoslotto.hu (a továbbiakban:
Nyereményjáték aloldala) oldalon. A Szervező a Nyereményjáték teljes időtartama alatt biztosítja a
Szabályzat folyamatos elérhetőségét.

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA
A Nyereményjáték teljes időtartama 2017. szeptember 18. 00:00 és 2017. december 10. 23:59 óra
között: 84 nap.

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI
A Nyereményjáték lényege
A Nyereményjáték célja, hogy a Játékosnak a Nyereményjáték ideje alatt legyen legalább 1 db
Okoslottó alkalmazáson keresztül összeállított érvényes fogadása, melynek szelvényszámát a
www.szerencsejatek.hu/okoslotto oldalon történő regisztráció után feltölt a Nyereményjáték aloldalára.
A lentebb leírt részvételi feltételeket teljesítő Játékosok így részt vesznek a heti, havi és főnyeremény
sorsoláson.

A Nyereményjátékban való részvétel
1. Regisztráció a Nyereményjátékra
A Nyereményjátékban való részvétel nem automatikus, a Játékosoknak a részvételi szándékot a
www.szerencsejatek.hu/okoslotto oldalon, a Nyereményjáték oldalára történő regisztrációval kell
jelezniük. A Nyereményjátékra történő regisztráció nem egyenértékű a Szerencsejáték Zrt. online
fogadási rendszerébe történő regisztrációval.
A Nyereményjáték regisztrációjához a Játékosnak a következő adatok megadása szükséges: vezetéknév;
keresztnév; e-mail cím; az SMS fogadásra is használt telefonszám; születési dátum; nyilatkozat arról, hogy
elmúlt 18 éves és nem a Szerencsejáték Zrt. munkatársa; valamint opcionálisan nyilatkoznia kell arról,
hogy hozzájárul-e egyéb reklámcélú megkeresésekhez. A Nyereményjátékra regisztrált Játékosok a
Nyereményjátékhoz kapcsolódó funkciókat érik el a honlapon, mint pl. a szelvényszám feltöltést és a
nyeremények utókövetését, de teljes regisztráció hiányában online fogadni nincs lehetőségük.
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A Játékos a regisztrációval egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy eMag vásárlási utalvány nyerése esetén
azt az szja törvény 69.§. (4) bekezdés korlátozására figyelemmel nem fordítja természetes vagy
tenyésztett gyöngy, drágakő, féldrágakő, nemesfém, nemesfémmel plattírozott fém és ezekből készült
áru, valamint ékszerutánzat, érme vásárlására. Továbbá tudomásul veszi, hogy e kitétel be nem
tartásából eredő mindennemű adójogi (szja és eho fizetési és bevallási) kötelezettség őt terheli.
A Nyereményjátékra regisztrált Játékosok a Nyereményjátékhoz kapcsolódó funkciókat érik el a
honlapon, mint pl. a szelvényszám feltöltést és a nyeremények utókövetését, de teljes regisztráció
hiányában online fogadni nincs lehetőségük.

2. Részvételi feltételek
Heti nyeremények:
1. Játssz Okoslottón keresztül a nyereményjáték ideje alatt bármilyen játékkal, egy szelvényen
legalább 1500 Ft értékben
2. Töltsd fel a feltételeknek megfelelő szelvényed számát, hogy részt vehess a heti sorsoláson
Egy Játékos annyiszor szerepel a heti nyereménysorsolás adatbázisában, amennyi érvényes
szelvényszámot töltött fel az adott héten. Például ha az adott héten 1 db érvényes szelvényszámot
töltött fel, akkor egyszer szerepel az adatbázisban, ha 2 db érvényes szelvényszámot töltött fel,
akkor kétszer szerepel az adatbázisban, és így tovább.
Havi nyeremények:
1. Játssz Okoslottón keresztül a nyereményjáték ideje alatt bármilyen játékkal, egy szelvényen
legalább 1500 Ft értékben
2. Töltsd fel a feltételeknek megfelelő szelvényed számát, hogy részt vehess a havi sorsoláson
Egy Játékos annyiszor szerepel a havi nyereménysorsolás adatbázisában, amennyi érvényes
szelvényszámot töltött fel az adott hónapban. Például ha az adott hónapban 1 db érvényes
szelvényszámot töltött fel, akkor egyszer szerepel az adatbázisban, ha 2 db érvényes
szelvényszámot töltött fel, akkor kétszer szerepel az adatbázisban, és így tovább.
Főnyeremény:
1. Játssz Okoslottón keresztül a nyereményjáték ideje alatt bármilyen játékkal, egy szelvényen
legalább 1500 Ft értékben
2. Töltsd fel a feltételeknek megfelelő szelvényed számát, hogy részt vehess a főnyeremény
sorsoláson
Egy Játékos annyiszor szerepel a főnyeremény sorsolás adatbázisában, amennyi érvényes
szelvényszámot töltött fel a nyereményjáték teljes időszaka alatt. Például ha a nyereményjáték
teljes időszaka alatt 1 db érvényes szelvényszámot töltött fel, akkor egyszer szerepel az
adatbázisban, ha 2 db érvényes szelvényszámot töltött fel, akkor kétszer szerepel az
adatbázisban, és így tovább.
Érvényes fogadásnak csak az a játék számít, melyet a játékba küldés után a Szerencsejáték Zrt.
SMS-ben visszaigazol. A részvételi feltételekbe a Joker játék értéke is beleszámít. 5 hétre feladott
játékok esetén a feltöltött szelvényszám csak a feltöltés időpontjához tartozó heti, havi és a
főnyeremény sorsolásokon vesz részt.

3. Szelvényszám feltöltése
A Nyereményjátékra való regisztrációval egy időben, vagy azt követően, a Játékos a regisztrációnál
megadott e-mail címével bejelentkezik a Nyereményjáték aloldalára, és ott a Szelvényszám feltöltése
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opciót választva, feltölti a weboldalra a fogadást megerősítő SMS-ben kapott 16 számjegyből álló
szelvényszámot.
Egy szelvényszámot, csak egyszer lehet feltölteni, de a nyereményjáték időszaka alatt bármennyi
szelvényszám feltöltésére lehetőség van.

4. NYEREMÉNYEK
Heti nyeremények
A Nyereményjátékban az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra minden héten:
1. 1 db 100.000 Ft értékű eMag vásárlási utalvány
2. 3 db 50.000 Ft értékű eMag vásárlási utalvány
3. 6 db 25.000 Ft érétkű eMag vásárlási utalvány
Egy Játékos egy adott heti sorsoláson csak 1 db nyereményre lehet jogosult, de minden héten
szerezhet nyereményjogosultságot, amennyiben minden héten teljesíti a részvételi feltételeket.

Havi nyeremények
A Nyereményjáték időszaka alatt minden hónapban 1 db 4 főre szóló belföldi utazási csomag kerül
kisorsolásra.
1. hónap nyereménye: 2017. szeptember 18. – október 15.
Saliris Resort Egerszalók
A nyereményutalvány beváltható a Pegazus Sport Tours Irodában a 4 csillagos Saliris Resort
Egerszalók superior szállodában wellness hétvégére maximum 4 felnőtt, vagy 2 felnőtt és 2 14 éven
aluli gyermek részére.
Az utazási csomag tartalma:
• 2 éjszaka szállás családi, vagy 2 db kétágyas szobában
• gazdag svédasztalos reggeli és bőséges vacsora (italfogyasztás nélkül)
• 2 ebéd kupon
• Thermal Spa – 1900 m2 vízfelületen 17 kül- és beltéri élmény- és gyógymedence, pezsgőfürdő,
csúszda, gyermekmedencék (a szauna világ kivételével), Life Fitness kardio – és erősítő gépekkel
felszerelt Fitness terem és fürdőköpeny korlátlan használata
• vezeték nélküli internet hozzáférés a szállodai szobákban
• Gyermek világ használata (belső és külső medence, játszótér, gyermek menü, bababarát
felszerelés)
• Szauna világ belépő egy napra
• Idegenforgalmi adó
Családi szoba: 2 db összenyitható standard szoba (első és második emeleten), vagy 2 db kétágyas
szoba. Standard: valamennyi szoba felszereltségéhez tartozik a sík képernyős televízió, számos
csatorna hozzáférést lehetővé téve, telefon, vezeték nélküli internet kapcsolat, mini bár, széf, légfűtéshűtés, kávé és teakészítés lehetősége, fürdőköntös bekészítés valamint külön fürdőszobai és wellness
törülköző, illetve lepedő. A szobák mindegyike teraszos. 2 db egybenyitható, parkra néző, erkélyes,
összetolt ágyas (franciaággyá alakítva) szoba, az egyikben pótággyal, zuhanyzós fürdőszobával, széf,
TV, köntös, hajszárító, mini bár.
Felhasználható: 2017. december 22-ig.
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2. hónap nyereménye: 2017. október 16. – november 12.
Hotel Silverline Lake Resort Balatonfüred
A nyereményutalvány beváltható a Pegazus Sport Tours Irodában a 4 csillagos Hotel Silverline
Lake Resort Balatonfüred szállodában wellness hétvégére maximum 4 felnőtt, vagy 2 felnőtt és 2
14 éven aluli gyermek részére.
Az utazási csomag tartalma:
• 2 éjszaka szállás félpanziós ellátással (gazdag svédasztalos reggeli és vacsora)
• 2 ebéd, menü rendszerben
• Wellness részleg korlátlan használata (gőzfürdő, sókamra, tepidárium, Kneipp merülő, pezsgő
fürdő, közvetlen vízparti finn szauna, fitness terem)
• délutáni tea 15:00-16:00 között süteménnyel
• Idegenforgalmi adó
Szobák: 2 db egybenyitható franciágyas szoba, zuhanyzós fürdőszobával, széf, TV, köntös,
hajszárító, mini bár, Wi-Fi
Felhasználható: 2018. március 16-ig, kivéve kiemelt ünnepnapokon (Karácsony, Szilveszter)
3. hónap nyereménye: 2017. november 13. – december 10.
Lifestyle Hotel Mátra
A nyereményutalvány beváltható a Pegazus Sport Tours Irodában a 4 csillagos Lifestyle Hotel
Mátra superior szállodában wellness hétvégére maximum 4 felnőtt, vagy 2 felnőtt és 2 14 éven
aluli gyermek részére.
Az utazási csomag tartalma:
• 2 éjszaka szállás családi, vagy 2 db 2 ágyas szobában
• gazdag svédasztalos reggeli és bőséges vacsora
• 2 ebéd (Á la carte étteremben felhasználható kupon)
• részvétel a szálloda programjain
• AMETHYST Spa használata – 1200 m2 terülten, sodrófolyosó, gyermek medence, szauna
világ, fitness terem
• fürdőköpeny korlátlan használata
• vezeték nélküli internet hozzáférés a szállodai szobákban
• gyermek animáció
• ingyenes parkolás
• Idegforgalmi adó
A Mátra lábánál, Mátrafüreden fekvő hotel közelében kutyafogat szán és extrém sport központ is
található.
Szobák: erkély, vagy terasz, néhány szoba egybenyitható, sík képernyős televízió számos
csatorna hozzáférés, telefon, vezeték nélküli internet kapcsolat, mini bár, széf, léghűtés-fűtés,
zuhanyzós vagy kádas fürdőszoba, köntös, hajszárító.
Felhasználható: 2018. március 16-ig, kivéve ünnepnapok és kiemelt időszakok
A nyeremények készpénzre vagy más nyereményre nem válthatók.
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Főnyeremény
A nyereményjáték végén a teljes időszak alatt feltöltött, a feltételeknek megfelelő szelvényszámokból
kerül kisorsolásra a főnyeremény nyertes, nyereménye nettó 1.000.000 Ft pénznyeremény.
A nyereményeket a Szerencsejáték Zrt. biztosítja. A nyeremények átadásával összefüggő költségeket
a Szervező fizeti meg. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen
felmerülő költségek és kiadások a Nyerteseket terhelik.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglalt feltételeket akár
a Játék időtartama alatt is, különösen indokolt esetben (pl. műszaki hiba miatt nem elérhető a játék, a
sorsolásra technikai okok miatt nem a megadott időpontban vagy helyszínen kerül sor stb.) módosítsa,
amennyiben az ezekről szóló értesítést közzéteszi az Okoslottó alkalmazásban, és a Nyereményjáték
aloldalán. A feltételek módosítása, illetve megváltoztatása a Nyereményjátékban résztvevőket
hátrányosan nem érintheti.

5. A NYEREMÉNYJÁTÉK SORSOLÁSA
A sorsolás a Szerencsejáték Zrt. Okoslottó nyereményjáték sorsolását szolgáltató háttérrendszerébe
beérkező adatok alapján kerül lebonyolításra. A Nyereményjáték időtartama alatt a 3. pontban
meghatározott feltételeket teljesítő Játékosok automatikusan részt vesznek az adott heti, havi és a
főnyeremény sorsolásán. A sorsolásra a Szerencsejáték Zrt. 1106 Budapest, Fehér út 10. szám alatti
irodaházában kerül sor. A kisorsolt Játékosokat a Szerencsejáték Zrt. ellenőrzi, hogy megfelelnek-e a
Nyereményjáték Részvételi feltételeinek.

Heti sorsolások
A sorsolásokon minden héten sorrendben
- 1 db 100.000 Ft értékű eMag vásárlási utalvány,
- 3 db 50.000 Ft értékű eMag vásárlási utalvány,
- 6 db 25.000 Ft értékű eMag vásárlási utalvány,
- majd 15 fő tartaléknyertes kerül kisorsolásra.
A heti sorsolások időpontjai:
Akció időtartama
2017. szeptember 18-24. (hétfőtől vasárnapig)
2017. szeptember 25 - október 1. (hétfőtől vasárnapig)
2017. október 2-8. (hétfőtől vasárnapig)
2017. október 9-15. (hétfőtől vasárnapig)
2017. október 16-22. (hétfőtől vasárnapig)
2017. október 23-29. (hétfőtől vasárnapig)
2017. október 30. – november 5. (hétfőtől vasárnapig)
2017. november 6-12. (hétfőtől vasárnapig)
2017. november 13-19. (hétfőtől vasárnapig)
2017. november 20-26. (hétfőtől vasárnapig)
2017. november 27. – december 3. (hétfőtől
vasárnapig)
2017. december 4-10. (hétfőtől vasárnapig)

Az Okoslottó nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Sorsolás időpontja
2017. szeptember 28. csütörtök 11:00
2017. október 5. csütörtök 11:00
2017. október 12. csütörtök 11:00
2017. október 19. csütörtök 9:00
2017. október 26. csütörtök 11:00
2017. november 2. csütörtök 11:00
2017. november 9. csütörtök 11:00
2017. november 16. csütörtök 9:00
2017. november 23. csütörtök 11:00
2017. november 30. csütörtök 11:00
2017. december 7. csütörtök 11:00
2017. december 14. csütörtök 11:00
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Havi sorsolások
A havi sorsolásokon minden hónapban 1 db utazási csomag, majd 3 fő tartalék nyertes kerül
kisorsolásra.
A havi sorsolások időpontjai:
Akció időtartama
2017. szeptember 18. – október 15.
2017. október 16. – november 12.

2017. november 13. – december 10.

Sorsolás időpontja
2017. október 19. csütörtök 9:00, az adott
heti nyeremények sorsolását követően
2017. november 16. csütörtök 9:00, az
adott heti nyeremények sorsolását
követően
2017. december 14. csütörtök 11:00, az
adott heti nyeremények sorsolását
követően

Főnyeremény sorsolása
A főnyeremény sorsolásán 1 db nettó 1.000.000 Ft értékű pénznyeremény, majd 3 fő tartaléknyertes
kerül kisorsolásra.
A főnyeremény sorsolás időpontja:
Akció időtartama
2017. szeptember 18. – december 10.

Sorsolás időpontja
2017. december 14. csütörtök 11:00, az
adott heti, és adott havi nyeremények
sorsolását követően

6. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE ÉS NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
A kisorsolt nyeremények nyerteseit a Szerencsejáték Zrt. a 1756-os telefonszámról, regisztrált
Játékosok esetében a 06-70-700-7007-es telefonszámról SMS-ben értesíti. Továbbá a heti és havi
nyertes szelvényszámok a kisorsolt Játékos(ok) számára megjelennek a Nyereményjáték aloldalára
bejelentkezve, a „Feltöltött szelvényszámok” között is.
A nyereményátvétel módjáról és helyéről a Szerencsejáték Zrt. Sorsolási Osztálya telefonon, és/vagy
e-mailben egyeztet a nyertessel. A nyeremények átvétele előzetes egyeztetést követően, a sorsolástól
számított 30 naptári napon belül történik. A heti nyeremények esetén a budapesti lakcímmel rendelkező
nyertes a Szerencsejáték Zrt. valamely épületében veheti át a nyereményét, Budapesten kívüli
lakcímmel rendelkező nyertes a lakcímhez legközelebb eső lottózóban veheti át nyereményét. Az
utazás nyeremények, és a főnyeremény átadása a sorsolástól számított 30 naptári napon belül, a
Szerencsejáték Zrt. Sorsolási Osztályával egyeztetett időpontban és helyszínen történik.
Amennyiben a kisorsolt Nyertes a megadott határidőn belül nem jelentkezik a nyereményért, a
sorrendben következő tartaléknyertes lép a helyébe.
Továbbá akkor is tartalék nyertes lép a nyereményre jogosult játékos helyébe, ha 30 naptári napon belül
nem jelentkezik nyereményéért. Ebben az esetben a 31. naptári naptól a tartalék nyertes jogosult a
nyereményre. A 31. naptári naptól beléptetett tartalék nyertes a nyereményt a sorsolástól számított 60
naptári napon belül veheti át. Ha ebben az időszakban sem veszi át a másodszori tartalék nyertes a
nyereményt, a 61. naptári naptól, újabb tartalék játékos kerül előléptetésre, aki jogosulttá válik átvenni
a nyereményt. A nyeremény átvételére nyitva álló határidő a sorsolástól számított 90 naptári napon
belül.
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Külföldi személyek csak abban az esetben juthatnak nyereményhez, ha érvényes útlevéllel, személyi
igazolvánnyal vagy egyéb, a személyi azonosságot egyértelműen igazoló okmánnyal (pl.: fényképes
kártya formátumú vezetői engedély) és magyarországi lakcímmel (tartózkodási hely címe) is
rendelkeznek, illetve az elektronikus fogadási rendszerben regisztrációval rendelkező Játékosok esetén
a regisztrációkor megadott adatokat igazolják. A regisztrációkor megadott (vagy azt követően
módosított) lakcím (tartózkodási hely címe) igazolható magyarországi lakcímkártyával, tartózkodási
engedéllyel vagy egyéb, a tartózkodási hely igazolására alkalmas hatósági igazolással, okmánnyal,
vagy ezek hiányában a szállásadó által két tanú jelenlétében aláírt igazolással.
A nyeremények átadásáról a Szervezőnek, a nyeremény átvételéről a nyertesnek kell gondoskodnia.
A Szerencsejáték Zrt. nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal
harmadik személyeknek okozott károkért, illetve következményekért. A Játékos teljes jogi felelősséggel
(pl. polgári, büntetőjogi) tartozik az általa megadott adatokért, az azzal a Szervezőnek okozott bármilyen
hátrányért. A Szerencsejáték Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt kizárólag a nyertesnek
adja át.

7. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
A nyereményjátékban 18 évnél fiatalabb személyek, és a Szerencsejáték Zrt. munkatársai nem
vehetnek részt, így nyereményre sem jogosultak.
A Szerencsejáték Zrt. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a
Nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és azok érvényesítésére vonatkozó részletes szabályok
megtalálhatóak
a
Szerencsejáték
Zrt.
Adatkezelési
Nyilatkozatában
(https://bet.szerencsejatek.hu/informaciok/adatvedelem).

8. A NYEREMÉNYJÁTÉKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk, hogy a 2017. szeptember 18. és 2017. december 10. között tartó „Okoslottó”
nyereményjátékban történő részvételre a jelen tájékoztatóban megjelölt regisztrációt kővetően kerülhet
sor, amely játékosi részvétel egyúttal az Ön által megadott személyes adatok kezelését is eredményezi.
Amennyiben hírlevél szolgáltatásunkat is igénybe veszi, Társaságunk a szolgáltatás biztosítása céljából
is kezeli az ennek érdekében megadott személyes adatait.
A www.szerencsejatek.hu/okoslotto vagy a www.okoslotto.hu (mindkét webcím egy nyereményjáték
aloldalra mutat) honlapokon való regisztráció és tagság, valamint a promóciós jellegű szolgáltatásokra
történő opcionális feliratkozás önkéntes, amely tagságot vagy a direktmarketing célú megkereséseket
bármikor, minden következmény nélkül megszüntetheti.
A játékra történő regisztráció feltétele a jelen adatkezelési tájékoztatásban foglaltak megismerése és
azok elfogadása.
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1. A Szerencsejáték Zrt., mint adatkezelő adatai
Az adatkezelő neve: Szerencsejáték Zrt.
Címe: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Elektronikus levélcíme: adatved@szerencsejatek.hu
Az adatkezeléssel kapcsolatos további általános információkért kérjük, hogy keresse fel
Ügyfélszolgálatunkat a 06 1/201-0580-as telefonszámon.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Szerencsejáték Zrt. adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot
vagy tájékoztatásra vonatkozó kérvényt kizárólag írásban fogad el.

2. A tájékoztatóban alkalmazott kifejezés(ek) magyarázata
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy.
3. Az adatkezelés célja
A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja a nyereményjátékban való
részvételhez (regisztráció az internetes aloldalon), a nyereményjáték sorsolásának
lebonyolításához, a heti, havi és fődíj nyertes értesítő sms-ek kiküldéséhez, a nyereményátadás
nyertesekkel történő egyeztetéséhez, valamint külön hozzájárulás esetében direktmarketing célú
megkeresésekhez kapcsolódó adatkezelés.
4. Az adatkezelés jogalapja
A nyereményjátékkal összefüggő valamennyi adatkezelés (regisztráció, sorsolásban való
részvétel, nyeremény átadása és a direktmarketing célú megkeresés során történő adatkezelés)
jogalapja az érintett jelen – részletes tájékoztatáson alapuló − önkéntes hozzájárulása.
5. A kezelt személyes adatok köre
A nyereményjátékkal összefüggő adatkezelések az alábbi személyes adatokat érintik:
•
•
•
•
•
•
•

keresztnév;
vezetéknév;
születési dátum
telefonszám;
e-mail cím;
nyilatkozat arról, hogy a regisztráló személy elmúlt 18 éves és nem a Szerencsejáték Zrt.
munkatársa vagy termékeinek értékesítésében részt vevő személy;
nyilatkozat arról, hogy az érintett hozzájárul-e egyéb reklámcélú megkeresésekhez.
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6.

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok kezelése a regisztráció időpontjától legfeljebb 2018. március 11. napjáig, illetve az
adatkezelési célokhoz (nyereményjátékban történő részvétel, direktmarketing szolgáltatás) megadott
önkéntes hozzájárulás visszavonásáig tart, amelyet az érintett bármikor megtehet.
A nyereményjátékban nyereménnyel nem érintett játékosok személyes adatainak kezelése –
hozzájárulás visszavonása hiányában − a regisztráció időpontjától a nyereményjáték lezárulásának
napjáig (2017. december 11. napja) tart.
A játékos a nyereményjátékhoz kötődő tagságának megszüntetését, ezzel a regisztrált tagként
nyilvántartott személyes adatainak törlését, valamint a direktmarketing célú megkeresés visszavonását
az ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu elektronikus elérhetőségen keresztül kérelmezheti az
adatkezelőtől.
7.

Direktmarketing szolgáltatás

Amennyiben a játékos kéri, hogy a hatályos direkt marketing szabályok szerint elektronikus levélben
promóciós ajánlatokat (hírlevelek), az aktuális akciókról stb. tájékoztatást kapjon, úgy a regisztráció
során az üres állású jelölő négyzetben történő jelöléssel, akaratának egyértelmű kinyilvánításával
iratkozhat fel a szolgáltatásra. A funkció letiltása a játékban való részvételt nem befolyásolja.
8.

Adattovábbítás(ok)

A jelen adatkezelési tájékoztatóban részletezett és az abban foglaltak szerint rögzített személyes adatok
kiadását előírhatja törvény, különösen bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú
felhasználásra. Ebben az esetben a Szerencsejáték Zrt. a hatályos magyar jogszabályoknak
megfelelően köteles a kért adatokat az eljáró hatóság (nyomozó hatóság, bíróság) rendelkezésére
bocsátani.
9.

Adatfeldolgozás

Adatfeldolgozó igénybevétele a nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésben
A Szerencsejáték Zrt. a PROTOPMAIL Marketing- és Információ – technológiai Zrt. (a továbbiakban:
Protopmail Zrt.), mint adatfeldolgozó részére (Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.,
cégjegyzékszám: 01-10-048237) az egymással kötött adatfeldolgozási szerződés alapján a felhasználói
élmény növelése érdekében a játékos
•
•
•

keresztnevét;
vezetéknevét;
e-mail címét;

az adatkezelés céljából titkosított csatornán átadja, amely adatfeldolgozó a nyereményjátékban
résztvevő és ezt a szolgáltatást kérő, az ehhez szükséges adatkezeléshez kifejezetten hozzájáruló
játékosoknak promóciós ajánlatokról (hírlevelek), az aktuális akciókról stb. tájékoztató emailt küld.
9.1. Az adatfeldolgozó részére átadott személyes adatok törlése
A Protopmail Zrt. részére átadott személyes adatok − hatósági vagy egyéb hivatalos eljárásban
történő felhasználás hiányában – a regisztráció megszűnésével kerülnek törlésre.
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9.2. Az adatfeldolgozó elérhetőségei és adatkezelési nyilatkozata
A PROTOPMAIL Marketing- és Információ – technológiai Zrt., mint szolgáltató elérhetősége
elektronikus úton az alábbi linken található: http://protopmail.hu/
A PROTOPMAIL Marketing- és Információ – technológiai Zrt. adatkezelési nyilatkozata
elektronikus úton az alábbi linken érhető el: http://protopmail.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

10. A játékost, mint érintettet az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok és a
jogérvényesítés lehetőségei
Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
•
•
•
•

tájékoztatáshoz való jog, melynek során az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt személyes
adatainak köréről, a kezelés céljáról, az adatok forrásáról, valamint az adatkezelés bármely
lényeges körülményéről,
helyesbítéshez való jog, amennyiben a rögzített adat a valóságnak nem felel meg és a
valóságnak megfelelő adat az adatkezelő rendelkezésére áll,
tiltakozás a személyes adatkezelés ellen, ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő részére
jelent előnyöket,
törléshez való jog, amennyiben az adat törlését törvény nem zárja ki, úgy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 17. § 2)
pontjában foglaltak szerint kérheti a nyereményjátékba regisztrált személy a személyes adatai
törlését.

Amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével
vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy vizsgálatot
kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban:
Hatóság) ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1530 Budapest, Pf.:5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: 06 1/391-1400
Fax: 06 1/391-1410
Az érintettnek továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni.
Az érintett további jogaira és a bírósági eljárás menetére vonatkozó részletes szabályokat az az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§19.§, valamint a 21. § tartalmazza.

11. A Szerencsejáték Zrt. által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések
A Szerencsejáték Zrt. a játékosok adatainak védelme érdekében a játékosok számítógépével folytatott
kommunikáció során többrétű titkosítást alkalmaz.
Az Okoslottó nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata
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A Szerencsejáték Zrt. a játékosainak és nyerteseinek az adatait fokozott biztonsági intézkedésekkel
védi az illetéktelen hozzáféréstől.
A Szerencsejáték Zrt. szerverei biztonsági okokból mind a regisztráció során, mind pedig az egyedi
belépések során használt IP címeket rögzítik.

12. A felhasználó felelőssége
Az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy fokozottan ügyeljen bejelentkezési azonosítója,
jelszava védelmére és megválasztására, adatainak pontos (naprakész) megadására, ezáltal is
csökkentve a visszaélések lehetőségét.
A játékos különös felelőssége, hogy az azonosításához, illetve a rendszer használatához szükséges
email címét megfelelő körültekintéssel és biztonsággal használja.
A játékosok felelősséggel tartoznak minden olyan eseményért, amely az azonosítója felhasználásával
jön létre. A játékosok szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből
fakadóan bekövetkező, a játékos személyes adataival való visszaélésekért a Szerencsejáték Zrt-t nem
terheli jogi és/vagy pénzügyi felelősség.

13. Az adatkezelés jogszabályi háttere
Az Adatkezelő a szolgáltatás(ok) szerződésszerű nyújtása és teljesítése során garantálja az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a
vonatkozó adat-, biztonsági- és titokvédelmi szabályokban foglaltak érvényre juttatását.
14. Az adatkezelések azonosító adatai
A nyereményjáték során megvalósuló adatkezelések hatósági azonosító adatai
Bejelentés
Adatkezelés célja
Nyilvántartási szám
megnevezése
A Szerencsejáték
Zrt. gazdasági
érdekeinek
megvalósítása.

Internetes nyereményjáték lebonyolítása, sorsolási
adatbázis kezelése és a sorsolás végrehajtása,
kapcsolatfelvétel a nyertesekkel, nyeremények
átadása, a nyereményjátékban részt vevők
életkorának ellenőrzése.

NAIH-89654

A Szerencsejáték
Zrt. direktmarketing
szolgáltatásának
nyújtása

Nyereményjátékkal kapcsolatos direktmarketing
szolgáltatás nyújtása a játékos részére promóciós
ajánlatok (hírlevelek), valamint az aktuális akciókról
való tájékoztatók, továbbá más – a felhasználói
élmény növelését segítő − értesítések küldése
keretében

NAIH-121104/2017.

Budapest, 2017. szeptember 18.
Szerencsejáték Zrt.
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